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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת
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, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

כלי יקר

ארץאתלתורמרגליםשולחרבינומשה

נבחריאתבוחרהואכךולשם,ישראל

קרבוחכמתמלחמהאנשילא.העם

ומצבהעםשלמוכנותואחרשירגלו

מעידשהכתובצדיקיםאנשיםאלה,העורף

יםכֻּלָּם"עליהם י,[י"רש-חשובים]ֲאנָּשִׁ אשֵׁ רָּ

לְבנֵׁי אֵׁ ְשרָּ היִׁ מָּ כזאתמשימה.('גיגפרק)"הֵׁ

ידיעההרבהעםאנשיםמצריכה,מורכבת

לנוואלה"הקבשלעמושאנוואמונה

.סכנהושוםאויבמשוםלהירתע

פניםהאויבעםלהיפגשאותםשולחמשה

גיבוריםוחלקםענקיםחלקם,פניםמול

לקחתמוכןלאמשהולכן.חיילואנשי

טוביםהכיהאנשיםאתושולחסיכונים

שהיוהניסיםשוודאי,ישראלבעםוצדיקים

חקוקיםבמדברשכעתוהניסיםבמצרים

אפילולחשובלהםיאפשרוולא,ליבםעל

עםבידמסורשלאכלשהועםשישנולרגע

שלשצדקותם,אנורואיםאך.ישראל

.זובשליחותלהםעמדהלא,המרגלים

יוםארבעיםבתמשליחותחוזריםהם

עלסרהבדברימלאופיהם,ישראלבארץ

םַעז":ישראלארץ עָּ בהָּ שֵׁ ֶרץַהיֹּ אָּ ים,בָּ רִׁ ְוֶהעָּ

רֹות דְגדֹֹּלתְבצֻּ יְוַגם.ְמאֹּ דֵׁ ֲענָּקְילִׁ ינּוהָּ אִׁ רָּ

ם םֶאלַלֲעלֹותנּוַכללֹּא","שָּ עָּ י,הָּ זָּקכִׁ חָּ

ֶמּנּוהּוא הבשורותאתששומעהעם.!"מִׁ

ולמחרתהלילהכלובוכיםיושבים,הקשות

איפהלבררמתחיליםכברהםהבוקרעל

..למצריםויזהמוציאים

והמובחריםהטוביםשנשלחו,יתכןזהאיך

הארץריגוללמשימתישראלשבעם

בצורהבמשימהנכשלוהםזאתולמרות

?!מושלמת

"יהלאור"בספרוחסמןלייביהודההרב

הקדושהזוהרדבריאתמביא,(רסג'עמא"ח)

לטובתהתכוונושהמרגלים(.קנח,שלחפרשת)

אמרו.ישראלארץעלרעהכשדברועצמם

,נשיאיםלהיותזכינו,במדברכאן":לנפשם

להיותנזכהלאהקדושהבארץאבל

הנשיאותמכיסאמשהויעבירנו,נשיאים

דיבההוציאולכן."במקומנואחריםוימנה

:"יהלאור"הומסביר.הארץעלרעה

ישראלשבארץלעצמםחשבושהמרגלים

ובוודאי,ויותריותרומתקדשיםמתעלים

גבוההרוחניתלדרגהיתעלוישראל[עם]

ראוייםיהיולאהםואז,במדברממדרגתם

.ל"עכ...עליהםנשיאיםלהיות

והכבודוהתאוההקנאה":נאמרכךעל

.('כחדאבות)"העולםמןהאדםאתמוציאין

מןהאדםאתמוציאים!כמשמעופשוטו

שאדם,מוכיחיםיוםשבכלמעשים!העולם

כספוועלמעמדועלבלוותרלהסתכןמוכן

איזובשביל,חיוימיכלבמשךעליושעמל

,כבודואחרישרודףאדם.מזדמנתתאווה

ברגעאחראדםשלחייואתלקפחאףיכול

והאדם.המדומהבכבודופגעכביכולשזה

.חייםאינםחייו,לחברושישמהאתשחומד

אדםכלשלשבתוכולדעתאנוצריכים

וחושךאור"שלמצבישנו,ואדם

,גדולאוראחדמצד."בערבוביאשמשמשים

עדבעזרתולהגיעיכולתישנהשלאדם

.הכבודכיסא

לעצמםונתנו,ממנונשמרולאשהמרגלים

האורשפוטנציאללמרותבולטבוע

.כמוהומאיןגדולהיהשבתוכם

?חושךלאותומליפולנשמריםאיך

רּוְולֹּא":התורהאותנומלמדת תֻּ יתָּ ַאֲחרֵׁ

יְלַבְבֶכם ינֵׁיֶכםְוַאֲחרֵׁ יםַאֶתםֲאֶשרעֵׁ נִׁ זֹּ

יֶהם תרשאדםברגע.('לטפסוקטופרק)"ַאֲחרֵׁ

לפנירגעהואנמצא,ועיניולבבואחרי

רּולא!לתהוםנפילה תֻּ אדם.תיירמלשון,תָּ

דבריםאחריבעיניותרורקשמסתובב

עיתוןזההיום.בעיניוחןלמצואשעשויים

אתלחפשבכדיתרהואשאותוהמבצעים

הספיקלאעודוהואבביתלושחסרמה

החדשורכבוביתואתתרהואמחר.לקנות

,תיירבתורהואמכןלאחרושבוע,שכנושל

דלֹּא"עלעובר ֶשתַתְחמֹּ ֶעָךאֵׁ אדם.ו"ח"רֵׁ

בתאוותראשואתבקלותממלא,זובדרך

יכולתלושישלמיקנאהמפתח.קץלאין

,לבלשיםומבלי.ממנויותרתאוותלהשיג

שכביכולמהעלכבודלדרושהואמתחיל

.להשיגהצליחושאחריםלמהמעברלויש

לילךרוצהשאדםבדרך"שלנומגליםל"חז

מתענייןשאתהבמה.(:ימכות)"אותומוליכין

שלךוהלבהעינייםאם!נמצאאתהשם

אףאתה,שלךאינםשהםבדברים,בחוץ

ההיצעכי,ומאושרמרוצהתהיהלאפעם

ֹּאַהֶּנֶפשְוַגם",ורחבגדול אל לֵׁ מָּ .('זוקהלת)"תִׁ

רּוְולֹּא"הפסוקאתנקייםאםאך תֻּ יתָּ ַאֲחרֵׁ

יְלַבְבֶכם ינֵׁיֶכםְוַאֲחרֵׁ אךשנסתכלבכך,"עֵׁ

הדבריםכל.'להונודה,לנושישמהעלורק

מיוחדיםיותרהרבהבעינינויהיו,לנושיש

.אותנוויספקו,ויפים

אך ורק אם , ירוק יותרהשכןהדשא של 

...מסתכלים ובוחנים אותו

('לטפסוקטופרק)ֲחֵריֶהםַאַֹזִניםַאֶתםֲאֶשרֵעיֵניֶכםְוַאֲחֵריְלַבְבֶכםַאֲחֵריָתֻתרּוְולֹא

, שני חושך גדולומצד 

שיכול להוריד אותו עד 

. שאול תחתית

י לימוד תורה "ע

קיום מצוות  . ומוסר

האדם  , ומעשים טובים

מגדיל את האור 

נר  "שבתוכו בבחינת 

". מצווה ותורה אור

ועם כל זאת צריך הוא 

להישמר מכל משמר  

שלא ליפול באותו 

חושך נורא שגם הוא 

חושךאותו . קיים בתוכו

'ה,ֵלאֹמרַבְרָתִַדַַכֲאֶשר'הֹכַחַָנאִיְגַדלְוַעָתה
('חי-'יזפסוקיםידפרק)!ֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרךַ 

כאשר.דבורך[אתולקיים]לעשות.'הכחנאיגדל

שאתה].ַאַפִיםארך'ה?הדבורומהו.לאמרדברת

!ולרשעיםלצדיקים[אפיםארך'ה

שהיהה"להקבמשהמצאו,למרוםמשהכשעלה

:[משה]לואמר."אפיםארך'ה":וכותביושב

!"לרשעיםאף":ה"הקבלואמר"?לצדיקים"

:ה"הקבלואמר!"יאבדורשעים":[משה]לואמר

"..לדברצריך[תהיה]שאתה[היוםשיגיע]חייָך"

משההתפלל,ובמרגליםבעגלישראלכשחטאו

אמרתוהלא":ה"הקבלואמר.אפיםבארךלפניו

אמרתוהלא":[משה]לואמר,"?לצדיקים[רק]לי

"...לרשעיםאףלי

[משה]הזכירלאלמה,ידעתיולא:ן"הרמבושואל

ידעאולי?[ישראללעםימחל'שהבכדי]"וחנוןרחום"

גםוכעת,העגלחטאלאחר]עליהםמתוחהדיןכימשה

לכן.לעולם[ה"הקב]ימחולולא,[המרגליםחטאלאחר

כאישימיתםשלא,אפיםאריכותרק[אלה],ביקשלא

.במגפהשימותובמדברכצאןישחטםולא,אחד

,בלבד]אפיםאריכותאלאעתהבקששלאובעבור

.."כדבריךסלחתי":[ה"הקב]לואמר,[שלימהמחילהולא

.ֲאָנִשיםךַ לְְַשַלח:ֵלאֹמרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדֵבר
('ב-'אפסוקיםיגפרק)

:('כבאדברים)ישראלשאמרולפי.אנשיםלךשלח

ָחה" לְׁ ָפֵנינּוֲאָנִשיםִנשְׁ רּולְׁ פְׁ ַיחְׁ ."ָהָאֶרץֶאתָלנּווְׁ

!ולטובתינולהנאתינוהיינו"ָלנּו"

ָך"שלח:למשהה"הקבואמר לךכי.להםולא,"לְׁ

להםאבל,ולטובהלהנאההשליחותיהיהדווקא

נגזרהזהשליחותי"עכי.לטובתםיהיהלא

עודחישיהיהגרם[הדבר]ולמשה,מיתהעליהם

אתיראהשלאמשהעלנגזרכברכי,שנה40

חטאי"וע[ישראלבארץ]האומות7למלכיהעשוי

.שנה40נשתהוהמרגלים

מברכיןשבתַ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

בוישאםאפילו,להסירוצריךאין,בקיומוחפצות,ואדרבה,להסירו

שבוראינושהוא,בקיומוחפצותשהנשיםזמןכל,הלאק,לכן.ממשות

רשאיתלכתחילהואף,ידייםבנטילתחוצץאינו,עליושעברזמןמרוב

עליה,אשהטבילתשלגביובודאי.הלאקעםידיהליטולהאשה

נהגוזהשלעניןמשום,מצפורניההלאקאתלהסירלכתחילהלהזהר

הדיןמןאםאפילו,החוצץדברשוםעליהןיהיהשלאישראלבנות

אנו,כזובצורהדוקאלטבולברצונהאם,בדיעבדורק.חוצץאינו

.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןבזהשהורהכפי.כךלטבוללהמרשים

עםידיהאתליטולרשאית,צפורניהעללאקשישאשה:ולסיכום

('לבפסוקיגפרק).ִיְשָרֵאליְבנֵֶַאלֹאָתּהָתרּוֲאֶשרָהָאֶרץִדַבתַוּיֹוִציאּו

בביתלחדרשנזדמנווצעירזקןעלמשלמובאאפריםמאמרבספר

הרגישהצעירמהזמןולאחר.לישוןהזקןשכב,ערבלעת.יחדיומלון

קולמרעשהתעוררהזקן.לישוןהלךכןוגם,החלוןאתפתח,מחנק

אתמידותסגורטובהליתעשה":מהצעירוביקש,החלוןפתיחת

אל":הזקןלואמר!"ליחםאבל":הצעירלוענה!"ליקרממש,החלון

בטובוהואילשהצעירעדצעקוכך!"שלךסבאלהיותיכולאניתתחצף

.מהזקןשקטרצהכברכי,החלוןאתלסגור

בדמיונוהזקן.נשברתזכוכיתקולנשמעפתאום,קלהשעהלאחר

"לךתתבייש":ולגדףלחרףהחלואזהחלוןאתשברשהצעירחשב

אתלסגורארצהאםאפילוכעת!מטופשטיפש",לצעירהזקןטען

שמחוהיההחלוןשנשברחשבבדמיונווהצעיר.!"יכולאינניהחלון

.קורשלדמיוןמרובלישוןיכולהיהלאהלילהכלוהזקן.ומבסוט

.מתוקהשינהוישן,לונרדםוהצעיר

ה?גילוומהשניהםקמובבוקר .ונשברהנפלהבחדרשהייתהשהַמְראָּ

הוא,זהבגללהלילהוכל.החלוןשנשברחשבבדמיונותיושהזקןרק

ושמח,החלוןשנשברכןגםחשבבדמיונווהצעיר.לישוןיכולהיהלא

לאדםשגורםהרעהיצרשלכוחוזהו.צחאוירעםלישוןהואשיכול

כבודםעלמדומהפחדשמרובלמרגליםגםקרהכך.שוואדמיונות

.הרעהבעצהנפלו,מהםשיילקח

ָבָהרַהֹּיֵשבְוַהְכַנֲעִנייָהֲעָמֵלִקַַוֵּיֶרד...ָהָהררֹאשֶאלַלֲעלֹותַוַּיְעִפלּו
('מדפסוקידפרק).ַהָחְרָמהַעדַוַּיְכתּוםַוַּיכּום,ַההּוא

טעוישראלשעם:הקדושהחייםאורה,עטר-בןחייםרביכותב

.בעצמםישראלארץלכיווןלהתקדםשהחליטובכך,הדעתבשיקול

,ישראללארץלהיכנסברצונםשאיןבכוהם,כןלפנישעותכמה

ֹּאְמרּו",שםשנמצאיםהענקמבניהםושמפחדים ישַוי יוֶאלאִׁ חִׁ ְתנָּהאָּ נִׁ

הרֹּאש הְונָּשּובָּ ְימָּ ְצרָּ ,ה"הקבשלהקשההתגובהאתשראוולאחר."מִׁ

י",שנשבע י'הֲאנִׁ ַבְרתִׁ ם,דִׁ ֹּאתלֹּאאִׁ לֶאֱעֶשהז הְלכָּ דָּ עֵׁ ההָּ עָּ רָּ ֹּאתהָּ ַהז

ים דִׁ יַהּנֹועָּ לָּ ר,עָּ ְדבָּ ַתמּוַהֶזהַבמִׁ םיִׁ תּוְושָּ ,לתקןישראלעםרצו,"יָּמֻּ

,באמונתםחזקיםהםשהנה'להולהוכיח,מבכייתםבהםולחזור

!מידימאוחר[היהכבראז]אך..ובכנעניםבעמלקיםלהילחםומוכנים

אחרמכהאותםהיכווהכנעניםוהעמלקים.ל"עכ!הגזירהנגזרהכבר

.(י"רש)מכה

הםוההשלכות,בחייובוחרשהאדםבחירותשישנםמכךאנולמדים

ולאחר,שיחפוץככללהתנהגהואשיכולאדםחושב.לכתמרחיקות

יחזורשלאיבטיחואף,סליחהויבקש,בתשובהיחזורכמובן,מכן

מאוחרכבר,מהםלחזוראדםשרוצהשברגעמעשיםישנםאך.לסורו

רקנשארועכשיו,הגזירהנגזרהכבר.ננעליםהשעריםכל!מידי

סֹוף"...ולחכמיהלתורה,כןלפניהקשבנולאלמהולחשובלהצטער

ה,ַמֲעֶשה בָּ הְבַמֲחשָּ לָּ "!ְתחִׁ

הכניסהלפנירגע,במדברהנדודיםשנות40בתום

.מרגליםיריחוהעיראליהושועשולחישראללארץ

ג"הרלבשכותבכפיהיאהמרגליםשליחתמטרת

ישראלאימתנפלהאםשיחקרו":[גרשוםבןלוירבי]

לבמאדיתחזקבזהכימפניהםנמוגוואםעליהם

."המלחמהאנשי

:הבשורהאתומקבליםליריחומגיעיםהמרגליםואכן

י" ייַָּדְעתִׁ ַתןכִׁ ֶכם'הנָּ ֶרץֶאתלָּ אָּ י,הָּ הְוכִׁ ְפלָּ יַמְתֶכםנָּ אֵׁ

ינּו לֵׁ י,עָּ גּוְוכִׁ מֹּ לנָּ יכָּ ְשבֵׁ ֶרץיֹּ אָּ יֶכםהָּ ְפנֵׁ י,מִׁ ַמְענּוכִׁ תשָּ אֵׁ

ישֲאֶשר יֶאת'ההֹובִׁ יֶכםסּוףַיםמֵׁ ְפנֵׁ אְתֶכםמִׁ ְבצֵׁ

ם יִׁ ְצרָּ מִׁ יֶתםַוֲאֶשר,מִׁ יֲעשִׁ ְשנֵׁ ילִׁ יַמְלכֵׁ רִׁ ֱאמֹּ ֲאֶשרהָּ

ֶבר ןְבעֵׁ ןַהַיְרדֵׁ יחֹּ םֶהֱחַרְמֶתםֲאֶשרּוְלעֹוגְלסִׁ .אֹותָּ

ְשַמע ַמסַוּנִׁ נּוַויִׁ בֵׁ ֹּאְלבָּ הְול מָּ ישרּוחַ עֹודקָּ ְבאִׁ

יֶכם ְפנֵׁ לנצחאפשרי!מוצדקהיהאכןוהפחד...מִׁ

העולםבוראאםאך,ממצריםשיוצאעבדיםשלעם

!כוחותלאממשזה,לצידםנלחם

מצווההשם.קרבותללאהייתהיריחועםהמלחמה

ארוןעםימיםשבעתבמשךהחומהאתלהקיף

םַויַָּרע",השביעיוביום,והשופרותהברית עָּ ְתְקעּוהָּ ַויִׁ

ַהִשִטיםְַשַנִיםֲַאָנִשיםְַמַרְגִליםֶַחֶרשַ ִמַן ע פרק ב פסוק א). ְיִריחֹוְלכּוְַראּוֶַאתַָהָאֶרץְַוֶאתֵלאֹמרַוִּיְשַלחְַיהֹוֻשַעִַבןַנּוַן (’ְיהֹושֻּ

רֹות פָּ יַבשֹּ עַ ַוְיהִׁ ְשמֹּ םכִׁ עָּ רקֹולֶאתהָּ ַהשֹופָּ

יעּו םַויָּרִׁ עָּ ההָּ לְגדֹולָּהְתרּועָּ פֹּ הַותִׁ ַהחֹומָּ

םַוַיַעל,ַתְחֶתיהָּ  עָּ ההָּ ירָּ עִׁ ישהָּ ְלְכדּוֶנְגדֹואִׁ ַויִׁ

ירֶאת עִׁ -תחרישוןואתםלכםילחם'ה."הָּ

.כפשוטוממש

פורסם:(23.2.90)"אחרונותידיעות"בעיתון

ארכיאולוגוודבריאנטר"הדשערךמחקר

התפרסםהמחקר.טורונטומאוניברסיטת

Biblical":בעלון Archaeology Review”

בשנתנהרסהאכןשיריחומדעיבאופןוהוכיח

ממצאיםנמצאוכןוכמו.הספירהלפני1400

כןכמו.י"התנכהסיפוראתהמאשרים

ששקעוהחומותהשארביןנתגלובחפירות

..יריחוכיבושבעתהאדמהבתוךשלמים

שרידי החומות של יריחו המקראית שנתגלו בחפירות

בנטילת ידיים" לאק"

לביןהידביןהחוצץדבריהיהשלא,ידייםנטילתלפנילהזהרצריך

חוצץ,בטבילהחוצץשהואדברוכל.בזהוכיוצאלכלוךכגון.המים

בנידרךואין,(מהידבמיעוטרק)חוצץשהואודבר.ידייםבנטילתגם

והוא,וכדומהמאבקשנוצאלכלוךמעטכגון,אותולהסירהאדם

חוצץהואאין,האצבעותלבשרשדבוקבחלקהצפורןתחתנמצא

.מסינילמשהבהלכהרבותינולמדוכךכי.ידייםבנטילת

,ידיהאצבעותצפורניעללאקהמורחתאשהלגבי,לדוןעלינוועתה

?חוצץשאינואו,החוצץדברהואהלאקהאם

.להסירורוצהואינה,בקיומוחפצהשהיאכל,הלאק

.אחרתאפשרותאיןאםבזהלהקלישהדחקבשעתכןגם,טבילהולענין

בדרושיו)ל"זציוסףעובדיהרבינומרןופירש,"'הישראלמקוה"נאמרוכבר

,רביםלווחטאושהרגיזוהואדם,שבעולםשבנוהג,הדבריםשפירוש,(לאעמוד

ומבקש,כלפיוחטאיואתלומזכיראחדוכל,אחדאחדלפניובאיםוהם

,גדולחששיש,ואחדאחדלכלוסולחמדותיועלמעבירוהוא,ומחילהסליחה

אולי,צערלושגרמואנשיםהרבהכךכלורואה,רוגזשבעשכברלאחראולי

נאמרלכן.לבסוףשיבואולאנשיםלסלוחיסכיםולאכעסיתמלאלבסוף

נשארתלאוהטומאה,הטמאאתמטהרשהמקוהשכשם,"'הישראלמקוה"

יטבלושבעולםהטמאיםכלואפילו,שובלבליופורחתנעלמתאלא,במקוה

,ישראלאתמטהרהואברוךהקדושכך,כולםאתמטהרהוא,אחדבמקוה

ואחדאחדכלמקבליתברך'הזאתבכל,חוטאיםישראלכלשאפילו

.מחטאיואותוומטהר,בעולםקייםהוארקכאילובתשובה

שנשים,(קכדסימןן"רמבלהמיוחסות)א"הרשבבתשובתהובאהדברשורש

ואין,להןהואנוי"שהצבעמשום,חוצץאינו,(ליופי)לנויידיהםאתהצובעות

.כאןעד."ממשותבושאין,ועוד,בקיומורוצות,ואדרבה,להסירומקפידות

:ידיהןאתצובעותהנשיםשהיובצבעלהקלטעמיםשנימבואריםובדבריו

הן,ואדרבה,הצבעאתלהסירמקפידותאינןשהנשיםמשום,הראשוןהטעם

שהיוובצבעמאחר,השניהטעםו.חוצץאינושהואובודאי,בקיומורוצות

כמו,ןבעיהנראיתממשותלוואין,הגוףבעורנספגהיהכי)ממשותאיןצובעות

.חוצץאינוולכן,(לשיערצבע

,ואדרבה,להסירומקפידותשאינןנראה,בזמנינוהנשיםשמורחותלאקולענין

אבל.(להסירוורוצות,שבורכברכשהואולא,שלםכשהוא)בקיומוחפצותהן

עלכןלומרברורהדבראין,"ממשותבושאין",א"הרשבשכתבהשניהטעם

.הצפורןגביעלשכבהויוצר,ממשידברהואשהרי,שבזמנינוהלאק

מקפידותשאיןשכלמבואר(ב"סקסאסימן)ערוךהשלחןמרןמדבריולהלכה


